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No décimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal 

de Belém, sob a presidência do vereador Mauro Freitas. Este solicitou aos demais parlamentares que fizessem o 

registro de suas presenças. Iniciado o Horário do Expediente, e após o vereador Del. Nilton Neves assumir a 

presidência pronunciaram-se então os vereadores inscritos. Mauro Freitas leu a mensagem publicada em uma rede 

social pelo senhor Sérgio Leite a respeito do Bar do Parque, conhecido cartão postal de Belém. Após comparar a 

situação do Bar do Parque de antes e depois da gestão do atual prefeito de Belém, concluiu que a situação daquele 

ponto turístico encontra-se em melhores condições que a seis anos atrás. Parabenizou a Prefeitura Municipal de Belém 

e a Secretaria Municipal de Urbanismo pela conclusão das obras de revitalização da Praça da República. Em seguida 

reassumiu a presidência o vereador Mauro Freitas. Igor Andrade em seu discurso mencionou a importância da entrega 

do novo Bar do Parque para o turismo em Belém. Parabenizou o prefeito municipal de Belém, Zenaldo Coutinho, pela 

preocupação que tem para com os pontos turísticos do Município de Belém. Em Aparte o vereador Emerson Sampaio 

incitou a manifestação dos trabalhadores do mercado do Ver-o-Peso, para com isso cobrarem do IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) a liberação para revitalização daquele mercado. Fernando Carneiro criticou o 

governador Simão Jatene pela concessão da gestão de Hospitais Regionais ao setor privado. Demonstrou 

preocupação como resultado da recente pesquisa do Ministério da Saúde colocando Belém como a pior capital do país 

no que diz respeito ao atendimento básico no âmbito do Programa Saúde da Família, com apenas 24% da população 

tendo acesso a esse programa. Encerrado o Horário do Expediente, iniciou-se o Horário de Liderança. Dr. Elenilson, 

pela liderança do bloco Democracia Cristã - Avante, constatou que o crescimento alarmante da violência está 

diretamente relacionado ao desarmamento da população. Defendeu o direito do cidadão de comprar uma arma de fogo. 

Apontou o comercio de drogas como um dos motores da violência, sejam elas lícitas ou não. Citou estudos apontando 

que o consumo de maconha pode desencadear doenças como a esquizofrenia. Marinor Brito, pela liderança do PSOL, 

demonstrou indignação com a decisão da Presidente do Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, suspendendo o Ato 

Judicial da Fazenda Pública de Belém, que determinou a correção do vencimento dos profissionais do Magistério de 

acordo com o Piso Nacional previsto para 2018, de 2.445,00 reais. Registrou sua tristeza pela forma como os 

educadores estão sendo tratados. Lembrou que muitas vezes esses profissionais trabalham em situações indignas e 

repletas de riscos. Pela liderança da oposição, Fernando Carneiro recordou os cinco meses decorridos desde o 

assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista Anderson Pedro Gomes. Constatou 



que, mesmo decorrido cinco messes desde o início das investigações, não existe nenhum indício de que esse crime 

será solucionado. Chamou de “espetáculo dantesco” a intervenção Federal na segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro, por esta ter se mostrado ineficiente. Logo depois o presidente informou não haver lideranças inscritas para se 

pronunciar, o presidente concedeu a palavra aos vereadores que quisessem se expressar. Momento em que o 

vereador Joaquim Campos pediu a palavra e ao se pronunciar recordou que a um ano leu nessa Casa de Leis o 

“Decálogo de Lênin” (texto atribuído a Vladimir Lênin). Interpretou esse texto como sendo o mentor de todas as 

ditaduras de esquerda espalhadas pelo mundo. Toré Lima, pela liderança do PRB, comentou o corte no abastecimento 

de energia elétrica nos municípios de Bujaru, Concórdia, Acará e Tomé – Açu por um problema causado por 

transformadores defeituosos, segundo informou a concessionária de energia. Afirmou não entender como um Estado 

que é fornecedor de energia elétrica pode sofrer nas mãos de uma única concessionária, que por sua vez presta um 

péssimo serviço a uma população vizinha de onde a energia é produzida. Em Aparte o vereador Lulu das Comunidades 

declarou que a Celpa (Centrais Elétricas do Pará) está entrando para a história do Pará com seu péssimo fornecimento 

de serviços a população. Findo o horário estabelecido regimentalmente, encerrou-se o Horário de Liderança. Fez-se 

neste momento a verificação de presença. Havendo quórum, iniciou-se a Primeira Parte da Ordem do Dia. Após a 

leitura e votação, foi aprovado por unanimidade o Requerimento de autoria do vereador Fernando Carneiro solicitando 

inserção nos Anais da Casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, edição de 14/08/18, intitulada: “Jatene 

entrega 11 Hospitais para a mesma empresa administrar”. Justificaram seus votos os vereadores Fernando Carneiro, 

Toré Lima, e após o vereador Celsinho Sabino assumir a presidência, também justificou seu voto o vereador Mauro 

Freitas. Posteriormente entrou em votação o Requerimento de autoria do vereador Mauro Freitas solicitando inserção 

nos Anais da Casa, matéria publicada no jornal Portal Agência Belém, edição de 09/01/18, intitulada: “Obras em vias do 

Tenoné continuam em ritmo acelerado”. Após a leitura usou da palavra o autor do requerimento com Aparte do 

vereador Joaquim Campos. Em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, foi 

aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Dr. Chiquinho, solicitando oito dias de licença 

parlamentar no período de 06 a 13 de agosto de 2018. Também foi aprovado por unanimidade o requerimento de 

autoria do vereador Toré Lima solicitando a realização de sessão especial para homenagear e comemorar o Dia 

Nacional do Surdo para o dia 26/09/2018. Não havendo Requerimentos a serem votados por falta de vereadores 

inscritos em Livro próprio, o presidente solicitou nova verificação de presença. Havendo quórum,os trabalhos foram 

passados à Segunda Parte da Ordem do Dia, momento em que foi colocado em discussão o projeto de Lei, constante 

do processo nº 561/15 que “Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no Município de Belém e dá outras 

providencias”. Na discussão, usou da palavra o vereador Fernando Carneiro. Logo depois foi aprovada por 

unanimidade a proposição formulada pelo vereador Fernando Carneiro, solicitando votação em bloco e de forma 

simbólica do referido projeto. Após votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Momento em que o presidente 

comunicou a aprovação do projeto em questão. Justificou seu voto o vereador Dr. Elenilson. Ato seguinte, foi colocado 

em discussão o Projeto de Lei, constante do Processo nº 307/17 de autoria do vereador Mauro Freitas que “Dispõe 

sobre a criação do Programa Vizinho em Alerta no âmbito do município de Belém e dá outras providencias”. Instante 

em que foi aprovada pela plenária a Questão de Ordem formulada pelo vereador Henrique Soares solicitando votação 

em bloco e de forma simbólica do projeto em discussão. Após leitura e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade 

e o presidente comunicou a aprovação do mesmo. O próximo projeto discutido foi o de autoria do vereador Dr. 

Elenilson, processo nº 1161/17, que “Dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de 

participarem de licitações ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações 

no Município de Belém e dá outras providências”. Na discussão do projeto usou da palavra seu autor, vereador Dr. 



Elenilson.  Em seguida o vereador Henrique Soares, através de Questão de Ordem solicitou a votação do projeto em 

painel eletrônico. Houve a leitura do projeto e em seguida, na votação, não houve quórum. Oportunidade em que o 

presidente declarou encerrada a presente sessão às dez horas e cinquenta e quatro minutos, marcando outra para o 

dia 21/08/2018, em horário regimental e em caráter ordinário. Estiveram presentes os vereadores: Mauro Freitas, Dr. 

Elenílson e Rildo Pessoa pelo bloco DC – Avante; Bieco e Marciel Manão, pelo bloco PMN – Solidariedade – PEN – 

PR; Gustavo Sefer, Lulu das Comunidades, Sargento Silvano e Víctor Dias, pelo bloco PSD – PTC; Blenda Quaresma, 

Igor Normando, Joaquim Campos, pelo bloco MDB - PHS; Igor Andrade, Moa Moraes, Paulo Bengtson,Victor Dias, 

Nehemias Valentim, pelo bloco PSB – PSDB – PTB; Celsinho Sabino,  Dinely, pelo bloco PSC – PPS; Delegado Nilton 

Neves,Henrique Soares,  pelo bloco PDT – PSL; Altair Brandão, pelo bloco PC do B – PT; França, Toré Lima,  pelo 

PRB; Marinor Brito, Fernando Carneiro, Dr. Chiquinho, pelo PSOL; Emerson Sampaio pelo PP. Justificou sua ausência 

o vereador Amaury da APPD. Eu, segundo-secretário, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 

pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, Palácio Augusto Meira Filho, 

dia 14 de agosto de 2018.     
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